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  چکیده
هاي حاصل از ترانزیت در برخی از کشـورها کـه از موقعیـت ترانریتـی خـوبی برخوردارنـد، سـهم        درآمد

توانـد در   کشور ایران نیز با توجه به موقعیت استراتژیک و حسـاس خـود مـی   . مهمی در تولید ناخالص ملی دارد
تـدا شـناختی در مـورد    در ایـن مقالـه اب   .زمره کشورهاي موفق در زمینه ترانزیت و باالخص ترانزیت ریلی باشـد 

و راهکارهـاي موجـود     اي و جهانی و کریدورهاي عبـوري از ایـران ارایـه گردیـده     کریدورهاي ترانزیتی منطقه
در ادامه، عوامل موثر در بهبود مدیریت کریدورهاي ترانزیتی . اند براي مدیریت بهتر این کریدورها تشریح شده

. انـد  فنی و سازمانی تقسیم شده و بطور جداگانه شـرح داده شـده  به چهار دسته کلی عوامل جغرافیایی، سیاسی، 
آهن جمهـوري اسـالمی و موانـع موجـود بـر سـر راه آن بررسـی شـده و ضـمن           در نهایت عملکرد ترانزیتی راه

 .بندي مشکالت، جهت حل آنها پیشنهاداتی ارایه گردیده است طبقه

  
  ت، کریدورهاي ترانزیتیآهن، ترانزیت ریلی، مدیریت ترانزی راه: کلمات کلیدي

  
  

  مقدمه -1
یکی از مزایاي مهم گسترش . باشد بخش حمل و نقل از جمله بخش هاي زیربنایی اقتصاد هر کشوري می

شبکه حمل و نقل بخصوص براي بعضی از کشورهایی که داراي موقعیت خاص و استراتژیک هستند کسب 
توان به کشور فرانسه اشاره  ست که در این خصوص میدرآمدهاي ارزي ناشی از حمل و نقل کاالهاي ترانزیتی ا

کشور . باشد درصد تولید ناخالص ملی آن می 8نمود که درآمد ارزي این کشور از محل ترانزیت کاال نزدیک به 
ایران نیز با توجه به موقعیت استراتژیک و حساس خود از زمان هاي بسیار دور معبري مطمئن جهت عبور 

این . گردیده است هاي مهم جاده ابریشم تلقی می ري بوده است، تا آنجاییکه یکی از شاخهکاروانهاي مختلف تجا
نقش پس از فروپاشی دولت شوروي سابق و پیدایش کشورهاي جدید بر روي نقشه سیاسی جهان و رونق مجدد 

ي میانه و جاده ابریشم از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است، چرا که کشورهاي در خشکی محصور شده آسیا
توانند از طریق ایران به آبهاي آزاد جهان بوسیله خلیج فارس و یا به اروپا از طریق ترکیه متصل گردیده  قفقاز می

برابر بررسی هاي . و از طریق شبکه ریلی مطمئن کشور نسبت به صادرات و واردات کاالهاي خود اقدام نمایند
ن کاالهاي صادراتی و یا وارداتی کشورهاي آسیانه میانه و یا میلیون ت 8الی  5صورت گرفته سالیانه در حدود 
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ایم به  باشد که متاسفانه بنا به دالیل مختلف نتوانسته حوزه قفقاز از طریق ایران و شبکه ریلی کشور قابل حمل می
ضمن از ریزي در این بخش،  این حد نصاب دست یابیم و این امر کامال بدیهی است که در صورت عدم انجام برنامه

. ایم هاي کافی براي انتخاب مسیرهاي جایگزین را فراهم نموده دست دادن درآمدهاي ارزي قابل اکتساب، زمینه
بنابراین شناخت موانع موجود بر سر راه توسعه حمل و نقل ترانزیت و تالش براي رفع آنها با استفاده از یک 

  .مدیریت قوي و پایدار، راهگشا خواهد بود
  تعریف - 1-1

شود یک کاال و یا مسافر خارجی که مبداء و  اي گمرکی است که به موجب آن اجازه داده می ترانزیت رویه
باشد، تحت نظارت و در شرایط خاص از یک  مقصد آن خارج از قلمرو جغرافیایی و سیاسی کشور ثالثی می

قط از خاك کشور ثالث جهت مجاز دیگري در مرز خروجی هدایت شود و ف  گمرکخانه مرزي وارد و به گمرکخانه
  .رسیدن به مقصد خود عبور نماید

ترانزیت ریلی از انواع ترانزیت است و ایران به لحاظ شکل خاص شبکه ریلی خود واتصال آن در مرز رازي به 
 آهن ترکمنستان، در بندر امیرآباد به آذربایجان، در مرز سرخس به راه. آهن ج آهن ترکیه، در مرز جلفا به راه راه

جنوب  -کشورهاي حوزه دریاي خزر، در بنادر عباس و امام خمینی به آبهاي آزاد بین المللی، پل ارتباطی شمال 
  .شود غرب محسوب می - و شرق 

  

  هاي زمینی و کریدورهاي ترانزیتی پل تئوري -2
، ریلی(هاي حمل و نقل سنتی عموما مسئولیت حمل محموالت با تغییر شیوه هاي حمل و نقل  در روش

گردد،  که عمدتا باعث افزایش زمان حمل و افزایش هزینه هاي آن می کند میتغییر ) هوایی، جاده اي یا دریایی
گیرد، این مسئولیت به عهده یک  ولی در سیستمهاي نوین ترکیبی که با چند شیوه و بین چند پایانه انجام می

. است آهنی مشهور کریدورهاي راهو یا  1ینیزم هاي نوعی از این روش به نام پل. شخص حقیقی یا حقوقی است
ها  این شیوه. اي و بعضا تنها راه تجاري کشورهاي بدون دریاست اي و یا بین قاره این روش حمل و نقل عموما قاره
تقلیل زمان و هزینه سفر را به تنهایی ) هاي حمل و نقل تماما آبی به نسبت شیوه(به علت کوتاه کردن مسیر سفر 

ي زمینی با توجه به وظیفه خود معموال از چندین کشور ها پلکریدورهاي زمینی و یا . به همراه دارند و یا تواما
هاي  هاي موجود در مسیر سفر داراي خصوصیات و نیازمندي لذا به علت کثرت شیوه و پایانه. متعدد می گذرند

ل و نقل کاال را از روش هاي سنتی آنچه این شیوه حم. شوند ویژه بوده و منجر به بروز مشکالتی عملیاتی می
سازد، این است که کلیه عملیات آن از مبدا حرکت تا مقصد نهایی تحت یک بارنامه واحد  حمل و نقل جدا می

اي می باشند و داراي انواع  اي و یا بین قاره ي زمینی از شیوه هاي حمل و نقل ترکیبی قارهها پللذا . شود انجام می
نی با دو شیوه حمل و نقل دریایی در ابتدا و انتهاي عملیات و یک شیوه حمل و نقل مختلف از جمله پل زمی

رودخانه از انواع  –هوا و پل دریا  –جاده  –دریا، پل هوا  -پل هوا . باشد میزمینی و ترجیحا ریلی در وسط 
  .]1[یا شیوه هاي ترکیبی حمل و نقل کاالست ها پلمتداول دیگر 

  نیهاي زمی مزایاي پل - 2-1
هاي زمینی صرفه جویی در هر دو بعد زمان و هزینه حمل ونقل است، ولی  هدف عمده از توسعه انواع پل

هاي دیگر این شیوه ترکیبی حمل و نقل، حمل بار با یک بارنامه و یکنواخت سازي  عالوه بر اینها از جمله ویژگی

                                                   
1 Land Bridges 
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المللی، تقلیل دله دزدي،  اي و بین بط منطقهمدارك حمل و نقل، توسعه کانتینري کردن کاال، بهبود و توسعه روا
سهولت جابجایی کاال در بنادر و مبادي مرزي بوده و همچنین براي کشور یا کشورهاي ترانزیت اعتبار ملی و 

  .سازند دیپلماتیک و انباشت سرمایه فراهم می
تینري کردن بار در ها و کریدورهاي حمل و نقلی را میتوان توسعه پدیده کان رشد و توسعه این پلعامل 
هاي حمل ونقل زمینی، توسعه و بهبود روابط بین المللی و همچنین پیشرفت  ، توسعه سیستم1960اواسط دهه 

کاربرد کانتینر در این سیستم به این . المللی دانست هاي اطالع رسانی و مبادله آمار در سطوح بین شگرف سیستم
د، در مبدا و مقصد و نقاط تعویض احتمالی مثل بنادر، بر خالف خاطر است که وقتی محموالت در آن قرار گرفتن

روشهاي سنتی، از اتالف وقت پرداختن به نقل و انتقال کاالهاي ریز و درشت ممانعت  شده و در نتیجه جابجایی 
و لزوم اعمال رژیم حمل . گیرد جویی قابل توجهی انجام می یکجا و سریع را پدید آورده در زمان و هزینه صرفه

لذا هم در زمان حمل و . باشد نقل یک بارنامه اي فقط درگیر کردن یک حمل کننده در کل مسیر و طول سفر می
  .آید می هاي حمل صرفه جویی به وجود ها در هزینه ها و دخالت علت پایین آوردن تعداد واسطهه هم ب

  ها و کریدورهاي زمینی مدیریت پل - 2-2
مدیریت کالن سیاسی و اقتصادي باید نظارت  ،و کریدورهاي زمینی ها پلبر امور عرضه و تقاضاي خدمات 

نقل و در نتیجه تداوم تقاضا و  المللی حمل و هاي این سیستم بین ا از نیل به اهداف و اجراي سیاستنماید ت
ی آهن راهمدیریت و عملیات  آهنی کشور کریدورهاي راهبینیم در  اگر چه می. درآمدهاي آن، حصول اطمینان گردد

ي زمینی مدیریت و عملیات به علت ماهیت کار و تعدد ها پلا است ولی در .ا.ج آهن راهمستقیما در اختیار شرکت 
با . باشد متفرق می) ، جاده اي، کشتیرانی و سازمان بنادر و مبادي مرزيآهن راهمثل (هاي دخیل  ها و پایانه شیوه

ها و به منظور حفظ منافع درازمدت کشور و چون خدمات پل و  لیتالمللی و تکنیکی این نوع فعا توجه به ابعاد بین
در مدیریت ترانزیت خود  هاي مدرن و باثباتی باشند، ایران نیاز به اتخاذ سیاست کریدورهاي آن داراي رقیب می

ر تاسیس گردد تا ب دلذا در سطحی متمرکز و متشکل از وزارتخانه هاي دخیل و مرتبط، مدیریتی جامع بای. دارد
بجز (سازمان اجرایی و عملیاتی حمل و نقل ایران در بیش از ده وزارتخانه . نمایدکامل اجراي امر رسیدگی حسن 

راه و ترابري، جهاد ) هاي آموزش عالی و آموزش و پرورش که هر دو به امور آموزشی اشتغال دارند وزارتخانه
، کشاورزي )رکت ملی نفت ایران و غیرهترمینال هاي نفتی جنوب و ش(، نفت )مناطق روستایی(سازندگی 

حمل و (، دفاع )حمل و نقل شهري و بخش حمل و نقل نیروهاي انتظامی(، کشور )مسیرهاي جنگلی و مرتعی(
، )ا.ا.کشتیرانی ج(، بازرگانی )مسیرهاي دسترسی معادن کشور(، صنایع و معادن )نقل هوایی بار و مسافر نظامی

ترین  ولی مهم. باشد میپراکنده ) هاي خصوصی باربري و خدماتی شرکت(ستري و دادگ) گمرك(اقتصاد و دارایی 
  .که کلیه شیوه هاي حمل و نقل، بنادر و فرودگاه ها را تحت نظارت خود دارد باشد میآنها وزارت راه و ترابري 

 وفنی عوامل جغرافیایی، سیاسی، چهار مبحث اصلی  ي زمینی و کریدورهاها پلمطالعه براي سهولت 
  .شود در نظر گرفته می سازمانی

هستند که در قالب مانع و یا محرك  ییعوامل جغرافیایی دربرگیرنده آن دسته از خصوصیات و متغیرها
جغرافیاي فیزیکی یک سیستم پل زمینی تا ابعاد . دهند میخدمات، ساختار عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار 

ها و موانعی براي  زیکی نظیر کوهستان داراي پیچیدگیموانع فی. باشد یموسیعی نافذ بر کارایی خدمات قابل ارائه 
اي و یا عملیات آنهاست، مثال از لحاظ کاهش سرعت، افزایش زمان و مسافت،  ی و جادهآهن راهایجاد شبکه هاي 

رف تر، افزایش کرایه حمل بار، افزایش مص کاهش تعداد سفرهاي قابل ارائه، ضرورت نیاز به کشنده پرقدرت
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ایجاد  ي زمینیها پلهمچنین شرایط آب و هوایی سخت ممکن است محدودیتی در خدمات . سوخت و غیره
هاي بهاري ناشی از  هاي زمستان و سیالب وص در یخبندانمثل شرایط پل زمینی سرتاسري سیبري بخص. نماید

اتصال جنوب غربی آسیا و  خصوصیات جغرافیایی ایران در. دنگرد میذوب یخ ها که بعضا باعث تاخیر در سیر 
% 24/13ایران و هشت کشور آسیاي میانه و قفقاز که . باشند هاي آسیا و اروپا کلیدي میبه سایر بخشخاورمیانه 

  .شوند میلیون نفر دارند، بازار مناسب و مهمی محسوب می 300تمام وسعت آسیا را اشغال کرده و جمعیتی حدود 
این خط از . کند میمیانه را به اروپاي شرقی وصل  و جنوب آسیا و خاور خاور دور  ،1سرتاسري آسیا آهن راه

و داراي کریدورهاي مشخص و تعریف شده اي  گردد میشمالی متصل  کره آهن راهاستانبول در ترکیه شروع و به 
سیا در سرتاسري آ آهن راه. باشد میالمللی نظیر سازمان توسعه و تجارت ملل متحد و اسکاپ  بوسیله مراجع بین

این خط اگر چه در شرق . براي ارتباط بین آسیا و اروپا و همچنین شمال آفریقا مطرح گردید 1960ابتداي دهه 
شمالی و جنوبی و  داراي نقاط شروع سفر متعددي از سنگاپور گرفته تا اندونزي، تایلند، ژاپن، ویتنام، چین، کره

با آنکه قسمت اعظم . کیلومتر طول دارد 14000انبول بوده و ولی محور اصلی آن از سنگاپور تا است باشد میغیره 
بنگالدش ناقص و فاقد  –هایی از آن مانند مسیر مواصالتی تایلند  شده و عملیاتی است ولی هنوز بخش آن تکمیل
  .نیز که بخشی از آن است اخیرا تکمیل شده استپاکستان  –مسیر  ایران . باشد میخط آهن 

ي ها پلیایی، شرایط کالن سیاسی کشورها به عنوان عوامل خارجی موثر، بر کارکرد عالوه بر عوامل جغراف
پذیرش سیاسی کشور . گذارند میتجارت از طریق آنها تاثیر مستقیم و مهمی زمینی و همچنین بر میزان تقاضا یا 

ي ها پلت عملیات ، رشد و موفقیاي منطقهپذیري سیاسی  انعطاف. میزبان یکی از عوامل مهم در این رابطه است
گذاري، درآمدهاي ارزي، میزان جمعیت و نرخ رشد آن،   مسائلی نظیر توان سرمایه. آورد زمینی را بوجود می

ي زمینی ها پلعملیات . هاي ظرفیتی این نوع خدمات هستند اشتغال و غیره نیز از عوامل مهم نافذ بر نیازمندي
تحت تاثیر روابط سیاسی با این کشورها و بخصوص با ترکمنستان، کوتاه ایران با کشورهاي آسیاي میانه و قفقاز 

   .آذربایجان و ارمنستان که مستقیما به شبکه هاي حمل و نقل ایران وصل میباشد، قرار دارد
ساختار ضعیف و ناکافی شبکه هاي زیربنایی حمل و نقل، . سومین مورد از عوامل اثرگذار، عوامل فنی است

ي ها پلاي بر وجود و عملیات  تکنولوژي ناکافی بنادر و مبادي مرزي به نحو فوق العادهناوگان فرسوده و کم، 
سرتاسري ایران  آهن راهلکوموتیو آماده به کار در  436واگن و  16445ی بوسیله آهن راهبار . زمینی اثرگذار هستند

رتباط و پوشش فراگیر ملی، فقیر ستاره اي شکل به مرکزیت تهران، از نظر میزان ا آهن راهشبکه . شود میجابجا 
یک خطه بودن شبکه نیز از جمله . کیلومتر طول دارد 8000دید نزدیک شود و با احتساب خطوط ج محسوب می

کمبودهایی است که باعث کندي حرکت و کاهش ظرفیت شده و تمایل به سمت روش حمل و نقل جاده اي را 
کیلومتر جاده اصلی و فرعی است که  110000حدود اي با  ایران داراي یک شبکه وسیع جاده. دهد میافزایش 
 22تا  5/13(کامیون سنگین  150000یک ناوگان جاده اي با حدود . باشد میکیلومتر آن آسفالته  90000حدود 

  .کند میپشتیبانی % 80جریان کاال بین بنادر و پایانه هاي مرزي را با سهمی حدود ) تن ظرفیت حمل
هاي افزایش روش. افزایش ظرفیت خطوط ریلی استهاي مربوط به عوامل فنی،  ثترین بح یکی از مهم

  :  شوند ظرفیت به چهار دسته کلی تقسیم می
 عملیات عمرانی جدید  .1
 بهبود و ارتقاء مشخصات فنی خطوط و ایستگاهها .2

                                                   
1 Trans Asian Railways (TAR) 
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 هاي عالئم و ارتباطات  بهبود فنی و ارتقاء نیروي کشش و سیستم .3
 برداري  بهبود کیفیت بهره .4

برداري از توان انجام داد ارتقاي روشهاي بهرهترین اقدامی که می ترین و اقتصادي افزایش ظرفیت عملیراي ب
و عموماً  دباش براي افزایش ظرفیت خطوط ریلی می ترین راه رانروش عملیات عمرانی جدید، گ. باشدخط می

  .دنقاضاي پیش بینی شده نباشها جوابگوي ت گیرد که استفاده از دیگر روش زمانی مورد استفاده می
ها، وظایف،  ها با ماهیت اي از سازمان ي زمینی از طریق مجموعهها پلامل سازمانی باید گقت که در مورد عو
هاي سازمانی مختلف موجودیت پیدا کرده و انسان عامل اصلی و کلیدي در کارایی و کیفیت  اهداف و تشکل

هستند، نکاتی تر  هاي دیگر حمل و نقل پیچیده یل خدمات که از شیوهذا در این قبل. شود میخدمات آنها محسوب 
هاي نیروي انسانی بصورت انفرادي و گروهی و سازماندهی موسسات خدماتی شدیدا حائز  نظیر کیفیت و مهارت

عطاف متصل کننده ناوگان زمینی تا حد زیادي به هماهنگی قابل ان یک سیستم کارآمد پل. هستنداهمیت 
هاي به تعداد و قابلیت عملیاتی شرکت مالکیت نقلیه آن و همچنین آهنی و عملیات راهمالکیت بنادر،  اي، جاده

  .خدمات دهنده در جهت اهداف بستگی دارد
، خطوط )ا.ا.کشتیرانی ج(ساختار تشکیالتی کالن حمل و نقل ایران عمدتا به جز شیوه حمل و نقل دریایی 

مالکیت کلیه شبکه و ناوگان حمل و نقل . نظر وزارت راه و ترابري استلوله نفت و مواد نفتی و گمرك، تحت 
لذا اگر چه تا . باشد میهاي شخصی حکمفرما  اي که عمدتا مالکیت متعلق به دولت است، به جز ناوگان جاده

) مرزيبندر و مبادي (رسد ولی در اجرا، هر شیوه و یا پایانه  حدودي سیستم حمل و نقل ایران متمرکز به نظر می
در خارج از سیطره وزارت راه و ) گمرك(د و دو عامل حمل و نقل دریایی و پایانه هاي مرزي کن مستقل عمل می
ي زمینی ها پلاز این رو آنچنان هماهنگی و همبستگی که باید در طول مسیرها و بخصوص در . ترابري قرار دارند

ی در ایران دولتی آهن راهصنایع . شد وجود نداردوجود داشته باشد تا ضامن سرعت عمل و تقلیل هزینه ها با
جمهوري اسالمی ایران انجام  آهن راهبوسیله شرکت ) خطوط و ناوگان( آهن راهعملیات و نگهداري . هستند
در اختیار بخش خصوصی است، اگر چه ) واگن و لکوموتیو(ی مربوط به تولید وسائط نقلیه آهن راهصنایع . شود می

  .باشد میا سهامدار عمده آن .ا.ج نآه راهاساسا شرکت 
باید توجه داشت بخش تقاضا عمدتا به میزان کرایه و زمان سفر، ایمنی و تداوم و کمال خدمات توجه دارد، 
در حالی که عرضه کننده خدمات ضمن تالش در ایجاد این موارد، نگرشی عمیق به تداوم درازمدت جریان 

هاي عرضه این سیستم حساس به بخش  حال توسعه واگذاري تمام بخش ي دردر کشورها. کاالهاي ترانزیتی دارد
  .است خصوصی داراي ابهام است و لذا کنترل دولتی در سطح کالن الزم

المللی نظیر تشکیل شرکتهاي حمل و  هاي بین بهبود ساختارهاي سازمانی داخل کشور، نیازمنديعالوه بر 
یدورهاي بین المللی که تحویل کاال از مبدا و انتقال آن در مقصد در عملیات کر. نقل بین المللی نیز وجود دارد

المللی حمل و نقل ریلی  ، تشکیل شرکتهاي بینگردد میتوسط یک حمل کننده و بارنامه تکی کل مسیر اجرا 
  .باشند المللی و یا بین اي منطقهاین شرکت ها می توانند ملی، . امري ضروري است

 نقش جدید حمل و نقلی ایرانفروپاشی شوروي سابق و  - 2-3

جغرافیایی دنیا را  –به مقدار زیادي محیط سیاسی  1991فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي سابق در سال 
هایی نظیر ایران ایجاد  هاي سابق و همچنین همسایه هاي جدیدي را براي تمام دنیا، جمهوري تغییر داد و فرصت

دریایی هستند که از نظر  جمهوري محصور در خشکی و یا نیمه تکشورهاي آسیاي میانه و قفقاز هش. کرده است
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کنند که  هاي جدیدي را در دنیاي تجارت ایجاد می طال و غیره غنی بوده و لذا فرصت مواد معدنی فسیلی، پنبه،
براي این کشورها که بخصوص براي تجارت با . دنباش میالبته نیازمند دسترسی به مسیرهاي تجاري مطمئن  

هاي حمل و نقل بسیار باال بوده و در راه توسعه و جذب  المللی به دور هستند، هزینه ز آب هاي بیناجنوب، 
  .مواجه هستند تجارت انبوه یا فعالیت هاي صنعتی با مشکالتی

ممتاز دریایی ایران به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي سابق، نقشی را براي ایران به عنوان موقعیت 
ي چندگانه ترکیبی حمل و نقلی مابین دریاي خزر و ها پلاي را براي توسعه  یک کشور ترانزیت کاال و توان بالقوه
  .تا ایجاد کرده اسه نه، بالتیک و سرخ براي تمام قارهخلیج فارس، دریاهاي سیاه، مدیترا

سه کشور آذربایجان، . چهار کشور ارمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان محصور در خشکی هستند
ترکمنستان و قزاقستان در مجاورت دریاي خزر بوده و از طریق رودخانه هاي ولگا و دن در فصل تابستان به 

ا کشور دریایی آنهاست که در سواحل دریاي سیاه قرار دریاهاي بالتیک و سیاه دسترسی دارند ولی گرجستان تنه
ي زمینی و ها پلآل از نظر جغرافیایی براي  هترین کشور دریایی داراي موقعیتی اید ایران به عنوان نزدیک. دارد

هاي  کیلومتري پایتخت هاي جمهوري 1800زیرا از یک طرف بندر امام در جنوب ایران در حدود . کریدورهاست
ترین پایتخت کشورهاي آسیاي میانه  کیلومتري از نزدیک 1600و ارمنستان و بندرعباس در حدود  آذزبایجان

کیلومتر سواحل  800یعنی ترکمنستان قرار دارد و از طرف دیگر ایران با مرزهاي طوالنی زمینی با سه کشور و 
هاي مختلف حمل و نقل  از شیوه تواند با استفاده موقعیت ویژه و مطلوبی است که می دریاي خزر، داراي آنچنان

  .]2[نماید خود، مسیرها و مبادي متعدد ارتباطی و مرزي را به عنوان یک کشور خدمات پل زمینی فراهم و ارائه
  

  آهن جمهوري اسالمی ایران کریدورهاي ترانزیت ریلی راه -3
 سرخس -کریدور بندرعباس 

با افتتاح محور . میلیون تن بار در سال است 5مل کیلومتر و ظرفیت ح 1619کریدور داراي طولی حدود این 
کیلومتر و مدت آن  800بندر عباس ، بیش از  -، فاصله حمل و نقل در مسیر سرخس  84مشهد در سال  -بافق 

درصدي هزینه حمل و نقل  20الی  15کاهش مسافت و زمان، موجب پایین آمدن . روز تقلیل یافت 4روز به  6از 
  . است ناژ بار و رشد درآمد ارزي کشور شدهو درنهایت افزایش ت

  )غربی - شرقی (میرجاوه  -زاهدان  –کرمان  –کریدور رازي 
کیلومتري بین بم تا  235خط آهن . میلیون تن بار در سال 3کیلومتر و ظرفیت حمل  2496طول به 

کریدور ترکیبی فعال از خصوصیات بارز این مسیرکه درحال حاضر به صورت . زاهدان اخیرا تکمیل گردیده است
  .، اتصال شبکه ریلی ترکیه و کشورهاي اروپاي شرقی به پاکستان، هندوستان و آسیاي جنوب شرقی استباشد می

  ) جنوب -شمال (بندر امیرآباد  -کریدور بندر عباس 
با تجهیز . باشد میکیلومتر و ظرفیت حمل آن یک میلیون تن در سال  1795این خط حدود  طول
آهن سراسري ایران، امکان حمل کاال و دسترسی  اد درضلع جنوبی دریاي خزرو اتصال آن به شبکه خطبندرامیرآب

هاي بارز این مسیر  ازویژگی. است  همسایگان شمالی کشور به آبهاي آزاد خلیج فارس و دریاي عمان میسر شده
و هندوستان، ممالک  کشورهاي ایران، روسیه. باشد میدرصدي هزینه حمل و امنیت باالي آن  40کاهش 

  .تأثیرگذار و تأثیرپذیر این کریدور هستند
  :از کریدورهاي ترانزیتی ایران عبارتنددیگر 

. کیلومتر و ظرفیت حمل دو میلیون تن بار در سال  2008سرخس با طول خط حدود  -کریدور رازي 
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کریدور بندر . ن بار در سالکیلومتر و ظرفیت حمل دو میلیون ت 1936سرخس با طول خط حدود  –کریدور جلفا 
 -کریدور بندر امام . کیلومتر و ظرفیت حمل دو میلیون تن بار در سال 1936سرخس با طول خط حدود  –امام 

. کیلومتر و ظرفیت حمل یک میلیون و دویست هزار تن بار در سال 1337بندر امیر آباد با طول خط حدود 
کریدور . کیلومتر و ظرفیت حمل دو میلیون تن بار  در سال 2331رازي با طول خط حدود  –کریدور بندر عباس 

کریدور بندر امام . کیلومتر و ظرفیت حمل دو میلیون تن بار در سال 2259جلفا با طول خط حدود  –بندر عباس 
کریدور رازي . کیلومتر و ظرفیت حمل دو میلیون و سیصد هزار تن بار در سال 1801جلفا با طول خط حدود  –
. کیلومتر و ظرفیت حمل یک میلیون و دویست هزار تن بار در سال  1374ر امیرآباد با طول خط حدود بند -

یون و دویست  هزار تن کیلومتر و ظرفیت حمل یک میل  1374بندر امیر آباد با طول خط حدود  -کریدور جلفا 
   . در سال
  

  آهن نگاهی به عملکرد ترانزیت در راه -4
 نیتواند از ا یم زین رانیکه ا شود میمسئله اشاره  نیها به ا لیاز تحل ياریت که در بسقابل توجه آن اس نکته

حال حاضر  در .حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت قرار دهد يبرا يمد کند و آن را ابزارآنوع خدمت کسب در
 .رصد بوده استد 5/8حدود  ریاخ يها در سال یناخالص داخل دیسهم ارزش افزوده کل بخش حمل و نقل در تول

 6/11به رقم 85و در سال  افتهی شیافزا ریاخ يها سال یکاال در کشور ط تیترانز ،یرسم يگزارش ها براساس
  یبا سهم يا حمل و نقل جاده. داشته است يدرصد 25که نسبت به سال قبل حدودا رشد  دیتن رس ونیلیم

 .دارد مختلف حمل و نقل يها سهم را در ارزش افزوده در بخش نیدرصد باالتر 90حدود 
کسب کند، اما  تیدالر از ترانز اردیلیم 20تا  15 نیبدرآمدي تواند ساالنه  یم رانیا شود میادعا درحالی که 

آن  يکند و برا فیخود تعر يسطح برا نیدر ا يتواند چشم انداز ینم رانیآن است که در حال حاضر ا تیواقع
داشتن  اریو به صرف در اخت یتوان به راحت یاست و نم نشدهمحقق  ندیفرا نیکند چراکه مقدمات ا يزیر برنامه
 .شود میجامع محقق  طیداشتن شرا اریاخت محقق شود که در صورت در یجیداشت که نتا انتظار طیشرا یبرخ

از سوخت را داراست که با  ریبه غ یتیترانز يتن کاال ونیلیم 10 تیکشور ظرف یلیحمل و نقل ر يها ربنایز
 شیپ ریکه در صورت تحقق سا ابدی یم یتوجهقابل  شیافزا یلیر و يا جاده ،ییایحمل و نقل در يها ربنایز توسعه

  .شود یبخش در کوتاه مدت تلق نیا يبرا یتواند چشم انداز مناسب یم ازهاین
مشهد ، ترانزیت ریلی نیز تولدي دوباره  -  همزمان با گشایش محور سرخس 1375اردیبهشت ماه  24در

کوشش هاي دراین سالها با . باشد ت و آمارهاي موجود گویاي روند رو به رشد آن در طی سالهاي گذشته مییاف
  .است هاي موجود و گستردگی عملیات، حجم عملیات ترانزیت گسترش یافته انجام شده و رفع گلوگاه

نیروي کشش و  طراحی و احداث مسیرهاي جدید و بازسازي خطوط موجود در شبکه ریلی، تقویت و تجهیز
گذاري  ط و تشویق بخش خصوصی براي سرمایهگذاري بیشتر درکارخانجات مرتب ناوگان در شبکه، توجه به سرمایه

و نقل و  در شبکه، فراهم نمودن امکانات در زمینه قطارهاي حمل کانتینر به دلیل سرعت و امنیت بیشترحمل
اري بهینه از کلیه عوامل مذکور، منجر به رشد قابل توجه هاي مناسب در زمینه بهره برد درنهایت ارائه الگوریتم

تاه و کو 1384مشهد در سال  -بافق آهن راهاحداث  در این زمینه با. شده استنسبت به قبل  آهن راهترانزیت در 
برداري از  ي صنعت ریلی قرار گرفت و با بهرهاي درتوسعه این فعالیت پیش رو شدن مسیر ترانزیتی، افق تازه

زاهدان که اخیرا تکمیل شده است نقطه عطف دیگري در حمل و نقل ترانزیت  -اي جدید به ویژه محور بم هطرح
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 . خواهد شد ا میسر.ا.ج آهن راهکشور و اتصال کشورهاي اروپایی به شبه قاره هند نیز از طریق 

  
  لومتر بار ترانزیتبر اساس تن کی – 1387تا  1377وضعیت ترانزیت ریلی کشور در فاصله سالهاي  - 1شکل 

  
، جاي بسی شود میهاي قبل مشاهده  که در آمارهاي موجود نسبت به سالهایی  حال و علیرغم پیشرفتبا این 

تاسف و تعجب است که آمارهاي موجود با پیش بینی هاي قبلی، تفاوت هایی بسیار زیاد و در حد چندین برابر 
میلیارد تن کیلومتر پیش بینی شده است و  9/4ل شده ترانزیت میزان بار حم 87به عنوان مثال، براي سال . دارد

آورده شده است، میزان بار ترانزیت در سال ) 1(ا که در شکل .ا.ج آهن راهاین در حالی است که طبق آمار رسمی 
 ]4[!بینی میلیارد تن کیلومتر بوده است، یعنی سه برابر کمتر از پیش 9/1مذکور کمتر از 

  
  الت ترانزیت ریلی کشورطبقه بندي مشک -5

توان  سیروحرکت  میبطور کلی تنگناهاي موجود در امر ترانزیت ریلی کشور را در دو محور اصلی بازرگانی و 
  :]6[بندي کرد طبقه

 بازرگانی - 5-1

بخش مهم ترین و اصلی ترین وظیفه را در خصوص افزایش حمل و نقل کاالهاي ترانزیتی دارد، چرا که این 
از جمله مسایلی ... هاي کافی براي جذب تقاضا و مشتري، بازاریابی و  عقد قراردادها، ایجاد انگیزه اخذ سفارشات،

حاکی از وجود تنگناهایی در این بخش است که برخی  هاي موجود بررسی. گیرد میاست که در این بخش صورت 
  :باشند میذیل از آن تنگناها به شرح 

  وجود قوانین و مقررات زاید اداري )1
  م وجود نمایندگی هاي فعال و موثر در کشورهاي آسیاي میانه و حوزه قفقازعد )2
  اهمیت ندادن به موضوع بازاریابی )3
ریزي حرکت قطارها به منظور انجام به موقع تعهدات  عدم هماهنگی کافی با بخش سیر و حرکت براي برنامه )4

  در قبال مشتریان
  ا صاحبان کاال عدم ایجاد تسهیالت کافی به منظور ارتباط مستقیم ب )5
عدم استفاده از اهرم قیمت و قانون کشش قیمتی تقاضا، به منظور ارائه تخفیفات به صاحبان کاالها براي  )6

  جذب مشتریان بیشتر
  فقدان یک نهاد مستقل و کارا تحت عنوان بخش ترانزیت در سیستم حمل و نقل کشور )7
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  سیر و حرکت - 5-2
، مدت زمان حمل کاالها از آهن راهاالهاي ترانزیتی از طریق از موانع عمده در افزایش حمل و نقل کیکی 

بدیهی است صاحبان کاالها تمایل زیادي دارند تا این کاالها در کوتاهترین . مبادي ورودي به مقاصد خروجی است
مسلما توجه به عامل زمان از جمله مهم ترین پارامترهایی است . کننده قرار گیرند زمان ممکن در دسترس مصرف

  .دارد اي که در حفظ و جذب بیشتر مشتري نقش تعیین کننده
مشکل عمده در خصوص مدت زمان سیر قطارهاي باري، طوالنی بودن و حتی بیشتر بودن زمان توقف 

به طور کلی مشکالت مربوط به مدت زمان . باشد میها  هاي تشکیالتی و یا در تالقی هاي ترانزینی در ایستگاه واگن
  :بندي  هستند هاي ترانزیتی به صورت ذیل قابل طبقه دش واگنسیر و یا دور گر

  مدت زمان تعویض بوژي) الف
از آنجا که هر واگن در زمان تعویض، بوژي خاص خود را نیاز دارد لذا پیدا نمودن بوژي مورد نظر ممکن 

یک سیستم انبارداري  بنابراین در صورت ایجاد امکانات و استفاده از. است ساعتها زمان را به خود اختصاص دهد
هایی  توان با افزایش سرعت متوسط تعویض بوژي هر واگن، از توقف طوالنی طوالنی واگن مناسب و پیشرفته می

  .نمود که در انتظار تعویض بوژي می باشند جلوگیري
  مدت زمان انجام امور گمرکی) ب

گونه بوروکراسی زاید، از مواردي حضور مستمر مامورین مربوطه و انجام سریع مراحل گمرکی به دور از هر
 آهن راهحضور نماینده صاحب کاال به منظور تصفیه حساب با . است که در کاهش زمان کلی سیر بسیار موثر است

این امر از جمله عوامل کاهش سرعت بازرگانی واگن هاي ترانزیتی . در زمان حرکت قطار نیز امري ضروري است
هاي بهتر بخصوص کمک گرفتن از سیستم بانکی در رفع این معظل مناسب  روشرسد استفاده از  به نظر می. است
  .باشد
  فقدان لکوموتیو مورد نیاز در ایستگاه ورودي و خروجی) ج

اي که بعضا  در سیستم حمل و نقل ترانزیتی است، بگونه آهن راهکمبود لکوموتیو یکی از مشکالت اصلی 
ها  اند، به دلیل عدم وجود لکوموتیو ساعت رخس تعویض بوژي شدههایی که در ایستگاه س واگن شود میمشاهده 

آل به منظور حمل سه میلیون تن کاالي  هاي صورت گرفته، در وضعیت ایده برابر بررسی. اند در انتظار مانده
ي اگرچه تامین این تعداد لکوموتیو در شرایط فعلی برا. باشد میدستگاه لکوموتیو  175ترانزیتی نیاز به حداقل 

باشد، اما اگر بدانیم که در صورت حمل دو میلیون تن کاالي ترانزیتی از سرخس به بندرعباس  میسر نمی آهن راه
میلیون و  102و یک میلیون تن از سرخس به رازي درآمد ارزي حاصله براي دو مسیر مذکور به ترتیب برابر با 

جالب است بدانیم . یت موضوع بیشتر پی خواهیم برد، به اهمباشد میمیلیون دالر  142میلیون دالر و مجموعا  40
لذا تامین اعتبارات الزم جهت خرید تعداد . است 1376در سال  آهن راهکه این مبلغ مساوي با نصف درآمد 

به هر حال در کوتاه . رسد لکوموتیو کافی با استفاده از سیستم بانکی و یا توزیع اوراق مشارکت، منطقی به نظر می
اي کردن این قطارها و همچنین عدم تغییر آرایش این قطارها،  تشکیل قطارهاي ترانزیتی و برنامه مدت نیز با

  .حل نمود توان تا حدودي مشکل کمبود لکوموتیو را می
  مسیر طوالنی) د

باید توجه کرد که . طوالنی بودن کریدورهاي ترانزیتی از جمله مشکالتی است که بایست مدنظر قرار گیرد
اري در زمینه کوتاه کردن مسیرهاي ترانزیتی در میان مدت، بازگشت سرمایه و منافع سرشاري را گذ سرمایه

ترین کریدورهاي  به عنوان مثال طول مسیر ترانزیتی سرخس به بندرعباس که از مهم. نصیب کشور خواهد کرد
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کیلومتر، از  800شی بیش از مشهد با کاه -با افتتاح مسیر بافق  1384ترانزیتی کشور به شمار می رود، در سال 
  :است این مهم، مزایاي بسیار کلیدي ذیل را در پی داشته. تقلیل یافت 1619کیلومتر به  2400حدود 

  روز 8الی  6روز به  14کاهش دور گردش واگنها از  •
  ایجاد انگیزه هاي باال در خصوص جذب مشتریان با توجه به کوتاه شدن مسیر و کاهش هزینه هاي ترانزیتی •
  افزایش درآمدهاي ارزي •
  هاي الزم کاهش در تعداد کشنده •
بندرعباس  –تهران  –مسیر قبلی سرخس (کند  رشد اقتصادي مناطقی که خط آهن از آن مناطق عبور می •

  )بود
جلوگیري از تغییر مسیر ترانزیتی خلیج فارس به آسیاي میانه، از ایران به پاکستان و افغانستان که توسط  •

  شد ین المللی اعالم میبرخی سازمانهاي ب
  میلیون تن بار داخلی در سال 2میلیون تن کاالي ترانزیتی و حدود  5توان حمل  •
  میلیون لیتر نفت گاز در سال 244صرفه جویی عظیم در مصرف سوخت به میزان  •
  سرعت قطارها) ه

. ت استکیلومتر در ساع 50تا  40بررسی هاي صورت گرفته، متوسط سرعت قطارهاي باري بین برابر 
  :که تحقیقات صورت گرفته با استفاده از سیستم شبیه سازي کامپیوتري حاکی از این است

باشد و یا حداقل در برخی از محورها این مورد قابل اعمال  متوسط سرعت قطارهاي باري قابل افزایش می •
  .باشد می

به . باشد عت قطارها میضریب افزایش در مقدار تناژ حمل شده توسط قطار بیشتر از ضریب کاهش در سر •
توان مقدار تناژ و یا وزن قطار را افزایش داد بدون آنکه تاثیر محسوسی در  بیان دیگر تا حد قابل قبولی می

  .سرعت قطار داشته باشد
  توقف طوالنی در ایستگاه هاي تشکیالتی) و

تشکیالتی به منظور  هاي هاي ترانزیتی در ایستگاه هاي صورت گرفته حاکی از توقف طوالنی واگن بررسی
برابر آمارهاي . باشد ها می بازدید ترمز، اتصال و انفصال، تعویض مامورین، جوشکاري و یا توقف در محل تالقی

  .باشد ساعت می 7موجود به طور متوسط این زمان در بین دو ایستگاه تشکیالتی در حدود 
ها و یا باز نمودن  ا در محل تالقیاست تشکیل قطارهاي مستقیم و اولویت دادن به این قطارهبدیهی 

تواند موجب  هاي جدید به منظور افزایش تعداد زوج قطارهاي عبوري می هاي بسته و حتی ایجاد بالك ایستگاه
  .گردد ها کاهش دور گردش این واگن

  فقدان تشکیالت منسجم) ز
 آهن راهم مدیر عامل و زیر نظر مستقی باشد  میایجاد یک واحد مستقل که داراي تشکیالت اداري منسج

  .است فعالیت نماید، در گسترش و سوددهی بیشتر حمل و نقل ترانزیت ریلی بسیار موثر
  

  نتیجه گیري -6
کشور ایران با توجه به موقعیت خاص . هاي حمل و نقل هر کشور است آورترین بخش ترانزیت از جمله سود

مدیریت کارآمد کریدورهاي ترانزیتی . ر این زمینه باشدتواند در زمره کشورهاي بسیار موفق د جغرافیایی خود، می
در مدیریت ترانزیت ریلی، چهار عامل . ترین عامل موفقیت در زمینه ترانزیت است هاي زمینی مهم و پل
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در این مقاله این چهار مبحث بطور جداگانه بررسی . اند جغرافیایی، سیاسی، فنی و سازمانی مهم و قابل بررسی
  .اند شده

است، چرا که موقعیت  تر شده ایران در زمینه ترانزیت، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي پررنگنقش 
ممتاز ایران در بین دریاي خزر و خلیج فارس و دریاهاي سیاه، بالتیک و سرخ، موقعیتی استراتژیک به کشورمان 

  .بخشیده است
هاي اخیر در زمینه بهبود وضعیت  ینکه در سالدهد، با ا ا نشان می.ا.آهن ج نگاهی به عملکرد ترانزیت راه

ا برآورده نشده .ا.آهن ج هاي خود راه بینی اما هنوز حتی پیشاست   هاي مهمی برداشته شده ترانزیت ریلی گام
بندي و  در بخش پایانی مقاله، مشکالت ترانزیت ریلی در دو دسته کلی بازرگانی و سیر و حرکت طیقه. است

  .اند ایی براي حل مشکالت تشریح شدهبررسی شده و راهکاره
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